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Deltagere: Studienævnet for Medicin 
Aarhus Faculty of Health Sciences 

Dagsorden 

1. Gæst: Prodekan Charlotte Ringsted holder oplæg om ”Åbning af me-
dicinuddannelsen mod omverdenen” 
Efterfølgende er der mulighed for spørgsmål til prodekanen. 
 

2. Godkendelse af dagsorden (5 min) 
 

3. Godkendelse af referat fra 21. juni 2016 (5 min) 
 

4. Dispensations- og meritsager (60 min) 
4.1 Orientering om afgjorte sager 
4.2 7 dispensationssager til behandling 
 

5. Opsamling fra statusmøde 2016 samt handleplan (30 min) 
Den 11. maj 2016 holdt studielederen og prodekanen statusmøde om medicinud-
dannelsen. Op til mødet havde studienævnet og studielederen udarbejdet en be-
retning for uddannelsen, som dannede grundlag for statusmødet. 
Der foreligger nu et referat samt en handleplan fra mødet, som studienævnet og 
studelederen fremadrettet skal arbejde ud fra.  
Indstilling: Studienævnet bedes drøfte indholdet og handleplanen med henblik 
på at beslutte, hvordan nævnet vil arbejde videre med fokuspunkterne. 
 

6. Til drøftelse og godkendelse: Kursusbeskrivelse Gynaecology –
obstetrics and pediatrics 
Der er tilføjet et enkelt læringsmål, og eksamen er præciseret. 
 

7. Til drøftelse og godkendelse: Undervisningssprog Journal Club, pro-
fessionsspor 4 
Kurset anmoder om, at studienævnet godkender, at der kan undervises på en-
gelsk på nogle af holdene på Journal Club under Professionsspor 4.  
Fire undervisere forestår undervisningen med hver 2 x 2 timer. Den ene af disse 
undervisere er en meget velkvalificeret tysk ph.d.-studerende, som vil kunne un-
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dervise sine hold på engelsk. 
 

8. Til endelig godkendelse: Pensum psykiatri 
På studienævnsmødet i marts havde kurset anmodet om at få godkendt bogen 
”Mors O, Nordentoft M, Hagemann Ida (red.) Klinisk psykiatri, 4 udgave. Kø-
benhavn: Munksgaard, 2016, ialt 600 sider”.  
Bogen var ikke udkommet på daværende tidspunkt, hvorfor et eksempel nu er 
fremsendt til studienævnet med henblik på endelig godkendelse. 
 

9. Eventuelt  
 
 
Ad 3: Referat fra studienævnsmødet d. 21. juni 2016 
 
Ad 4: Oversigt over sager afgjort siden sidste studienævnsmøde 
 7 sager til behandling 
 
Ad 5: Opsamling fra statusmøde 
 
Ad 6:  Kursusbeskrivelse Gynaecology –obstetrics and pediatrics 
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